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Sissejuhatus

Kui ma 1992. aastal selle raamatu esimest, lühemat väljaannet kirjutasin, ei 
olnud uute coachingumeetodite kohta ilmunud peaaegu ühtegi teost. Olid vaid 
need, mis käsitlesid sporditreeninguid. Minu eesmärk oli defineerida coachingu 
peamised põhimõtted, enne kui selle uue trendiga tulevad kaasa inimesed, kel 
pole täielikku arusaama selle protsessi olemusest ja võimalustest. Ilma sügavama 
mõistmiseta võidakse moonutada coachingu alusmetoodikat, rakendamisvõima-
lusi, eesmärki ja mainet.

Raamatust „Tulemuslikkuse treenimine” sai coachingu metoodikaõpik per-
sonaliosakondades ja coachingukoolitustel nii Inglismaal kui mujal. Praegu on 
ilmunud palju teisi häid selle valdkonna raamatuid, kuid põhiliselt kasutame me 
samu põhimõtteid. Coaching kui elukutse on kasvanud ja arenenud üle ootuste 
kiirelt, alguse kasvuraskustega on väärikalt toime tuldud. Coachide ametiühen-
duste hulk kasvab ja on rõõm näha, et üldiselt teevad nad koostööd, mitte ei 
võistle. Neist suurimas, Rahvusvahelises Coachide Liidus, on üle maailma pea-
aegu 20 000 liiget. Akrediteerimine, kvalifikatsioonid, standardid ja kutse-eetika 
on kokku lepitud ja neid jälgitakse väga vastutustundlikult. Coaching on muu-
tunud põlve otsas nokitsemisest tunnustatud elukutseks, seda teemat käsitlevad 
paljud ajakirjad. Vahemärkusena olgu öeldud, et see raamat on ilmunud 22 
keeles, sealhulgas jaapani, hiina, korea, vene ja enamikus Euroopa keeltes ning 
seda on müüdud umbes pool miljonit eksemplari üle maailma.

Raamatu käesolevas väljaandes olen säilitanud ja üle korranud need osad, 
mis käsitlevad coachingu definitsiooni. Olen läinud ka sügavamale, et täpsemalt 
näidata coachingu psühholoogilisi juuri ja selgitada segaseid arusaamu. 

Kuna coaching pole veel eriti pika ajalooga, püsib oht seda moonutada, valesti 
mõista ja isegi kõrvale heita kui mitte uus ja eraldiseisev metoodika või kui miski, 
mis ei vasta ootustele. Mina tahan siin luua selge arusaama. Selleks kirjeldan ja 
näitan, mida coaching endast kujutab ning mille jaoks, millal, kes ja kui palju 
seda saavad kasutada.
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Vastupidi käsiraamatu „The One Minute Manager” („Ühe minuti juht”) ahvat-
levatele väidetele ei ole ärimaailmas kiireid ja lihtsaid lahendusi. Hea coaching on 
oskus, isegi kunst, mis nõuab sügavat mõistmist ja pikka praktikat, et tuleksid 
ilmsiks selle voorused. Ka selle raamatu lugemine ei tee sinust eksperti, kuid aitab 
sul mõista coachingu tohutut väärtust ja võimalusi. Samuti võib see raamat anda 
sulle tõuke end arendada ning sel omakorda on sügav mõju su edule äris, spordis 
ja mujal, loomulikult ka suhetele tööl ja kodus.

Neljas väljaanne, mida praegu käes hoiad, seletab coachingu põhimõtteid 
põhjalikumalt kui varasemad väljaanded. Kasutan arusaadavaid mõisteid ning 
näitlikustan neid analoogiatega äri- ja spordialalt. Coachingu protsessi ja prak-
tikat aitavad selgitada pikaajalised kogemused arvukatelt koolitustelt, mida mina 
ja mu kolleegid oleme raamatu ilmumisest saadik tuhandele huvilistele andnud.

Olen lisanud peatükke coachingu ja juhtimise seostest ning juhtimisest. 
Coachid on minult sageli küsinud, kuidas saaksid nad oma oskusi säilitada ja 
parandada. Vastan alati, et harjutage, kuid tehke seda senisest suurema teadlik-
kusega endast ja teistest, ning pühenduge samal ajal pidevale isiklikule arengule. 
Seda teemat käsitlen juhtimist puudutavates peatükkides üsna põhjalikult.

Olen mõtisklenud emotsionaalse intelligentsuse (EQ) tähtsusest tulemuslik-
kuse saavutamisel, toonud sisse spirituaalse intelligentsuse (SQ) mõõtme ning 
vaadelnud nende seost coachinguga. Meeskonna kõrgendatud ootused ning huvi 
otsida oma tööle tähendust ja eesmärki viitavad sellele, et coachidelt oodatakse 
ka oskust mõtestada elu sügavamaid teemasid. Raamatus vaatlen, millised need 
oskused on ning kuidas neid arendada. Ettevõtted võiksid enesele tunnistada, 
et on aegu, mil nende eetilised väärtused löövad kõikuma ning et see valmistab 
pettumust nii töötajaile kui klientidele. Coaching on väga tõhus viis tuua välja 
tõelised väärtused ning saavutada meeskonnas meelsus, milleta äris pole võimalik 
saavutada maksimaalset tulemust.

Nii nagu koolitamine, motiveerimine ja juhtimine, peab ka coaching sammu 
pidama psühholoogia arenguga. See aitab sügavamalt mõista, mil viisil saavad 
inimesed anda endast parima. Alati võtab aega, kuni üldsus mõne uue teadmise 
omaks võtab. Kahjuks kehtib see ka coachingu puhul. Näiteks põhineb coaching 
spordivaldkonnas siiani peamiselt käitumispsühholoogial, enamik juhtimis-
stiili coachingust on endiselt piiratud kognitiivse psühholoogiaga ning paljud 
coachid piiravad end humanistliku psühholoogia põhimõtetega, mille kohaselt 
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on teadlikkus iseenesest tervendava toimega. „Inner Game” (Timothy Gallwey 
„Sisemine mäng”) käsitleb aga juba transpersonaalset psühholoogiat, mis rõhutab 
tegutsemise, kavatsuse ja vastutuse olulisust.

Transpersonaalsele psühholoogiale panid peaaegu sajand tagasi aluse Carl 
Jung ja Roberto Assagioli, kuid oma ajast ees olevate inimestena said nad tunda 
vastuseisu. Nende viiteid spirituaalsusele seostati religiooniga ja seda kõige nega-
tiivsemas tähenduses. Tänapäeval on inimesed rohkem valmis uurima uusi 
tasandeid, mida elu pakub, ning coachide ees seisab väljakutse arendada trans-
personaalset coachingut. Selles raamatus käsitlen transpersonaalset teemat küll 
senisest lähemalt, kuid loodetavasti ei eelda coachid, et kõik, mida transperso-
naalne coaching pakkuda suudab, on neil lehekülgedel koos. Teema sügavamaks 
uurimiseks soovitan kindlasti korralikku transpersonaalse coachi väljaõpet, mida 
pakutakse järjest enam.

Raamatu lõpust leiate peatüki coachingu tulevikust, selle rollist õppimise ja 
töösuhete ümberkujundamisel ning laiemast sotsiaalsest ja kultuurilisest kon-
tekstist, mis tingis coachingu väljakujunemise. Coaching ja selle põhimõtted on 
ajatud ning üleilmsed. See on sild, mida mööda hierarhiline vastutus areneb isik-
likuks vastutuseks, autokraatiast saab tõeline demokraatia, kvantitatiivne tarbi-
jalikkus kasvab kvalitatiivseks jätkusuutlikkuseks. See kõik toimub tänapäeval 
igal elualal.

Kasva koos coachinguga

Nagu iga uue oskuse, hoiaku, stiili või uskumuse puhul, nõuab coachingu eetose 
omaksvõtmine pühendumist, harjutamist ja aega. Aja jooksul hakkab see sujuma 
loomulikult ning annab su tegudele maksimaalse efektiivsuse. Ühel läheb see 
lihtsamalt kui teisel. Kui oled coachinguga juba tegelnud, siis loodan, et see 
raamat aitab sul jõuda oma tegemistes kõrgemale tasemele või põhjendab loo-
gika abil seda, mida siiani vaid intuitiivselt tajusid. Kui sa pole varem coachin-
guga tegelnud, siis loodetavasti hakkad pärast selle raamatu lugemist uutmoodi 
mõtlema juhtimisest, inimestest ja suutlikkusest tegutseda. Usutavasti saad juht-
nööre, mille toel oma tegevust alustada.

Coachinguks ei ole olemas üht ja ainust õiget moodust. See raamat pole muud 
kui kaart, mis aitab sul otsustada, kuhu minna soovid, ning tutvustab sulle teid, 
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mida mööda oma eesmärgile jõuda. Aga territooriumi uurima pead sa ikka ise. 
Ükski juhis ei suuda edasi anda inimsuhete lõputuid maastikke. Selle maastiku 
vormirikkus muudab töö inimestega väga isiklikuks ja  ainulaadseks kunstiliigiks. 
Kunstiks, tänu millele saad kaunistada, väärtustada ja nautida oma töökohta.

Meie ümber on palju kriise. Rasked ajad on nii majanduses kui keskkonnas. 
Ettenägematute olukordadega toimetulekuks ei piisa enam traditsioonilistest 
vahenditest ega lineaarsest mõtteviisist. On vaja suurt hulka enesearenguga tead-
likult tegelevaid inimesi, et hirmu paradigma saaks asenduda uuega, mis rajaneb 
usaldusele. Siis on näha, et inimkond täiustub nii sotsiaalselt kui spirituaalselt. 
Üksikisikud võivad areneda palju kiiremini kui kollektiivid, kui nad otsustavad 
astuda isikliku arengu teed. Võttes arvesse tänapäeval juhtimises tehtavaid ilm-
seid vigu, ei teeks kerge kohustuslik areng meie juhtidele mingit kahju. Praktikas 
kiirendab coachinguprotsess arengut igal tasandil, kuid seda ei saa õpetada ette-
kirjutuste abil. Coaching ei olegi üldse õpetus, vaid tingimuste loomine õppimi-
seks ja kasvamiseks. Kasva koos coachinguga!



1. OSA

Coachingu 
põhimõtted
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Mis on coaching?

Coaching keskendub tuleviku võimalustele,  

mitte mineviku vigadele.

„Concise Oxford Dictionary” („Lühike Oxfordi sõnaraamat”) defineerib verbi 
„coach” kui „juhendama, treenima, suunavaid vihjeid andma, vajaliku 

informatsiooniga varustama.” See ei aita meid eriti edasi, kuna neid tegevusi võib 
teha mitut moodi, ning mõnel neist pole coachinguga mingit seost. Coaching 
on ühekorraga nii viis, kuidas mingeid asju tehakse, kui ka see, mida tehakse. 
Tänu toetavale suhtele coachi ja coachitava vahel ning kasutatavatele abinõudele 
ja suhtlemisstiilile annab coaching tulemusi mitmes valdkonnas. Coachitav ei saa 
teadmisi coachilt, vaid leiab need iseendast tänu coachi suunamisele. Loomuli-
kult on kõige olulisem eesmärk parandada töö tulemuslikkust, kuid küsimus on 
selles, milline on parim tee selle saavutamiseks.

Kust pärineb mõiste coaching?

Coachingu mõiste pärineb spordist. Üle kahe aastakümne tagasi võttis Harvardi 
tenniseekspert Timothy Gallwey vaatluse alla tennise, suusatamise ja golfi õpe-
tamise ning kummutas seejärel raamatus „The Inner Game of Tennis” („Sisemine 
tennisemäng”) paljud senised arusaamad. Sellele järgnesid peagi „Inner Skiing” 
(„Sisemine suusatamine”) ja „The Inner Game of Golf” („Sisemine golfimäng”). 
Sõnaga „sisemine” osutati mängija sisemisele seisundile või, kui kasutada Gallwey 
sõnu, siis: „Peas asuv vastane on hirmsam kui teisel pool võrku asuv vastane.” 
Kõik, kellel on ette tulnud päevi, mil mänguväljakul miski ei õnnestu, mõis-
tavad tema vihjet. Gallwey läks veelgi kaugemale ning väitis, et kui coach suudab 
aidata mängijal kõrvaldada või vähendada tema sisemisi takistusi, siis hakkavad 
avalduma mängija loomupärased võimed ning otsest vajadust coachi suurema 
tehnilise panuse järele ei tekigi.
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Ajal, mil ilmusid Gallwey esimesed raamatud, suutsid vaid vähesed coachid, 
instruktorid ja spetsialistid tema ideid uskuda, veel vähem neid omaks võtta. 
Mängijad lugesid neid aga väga innukalt. Spetsialistide jalgealune lõi kõikuma. 
Nad arvasid, et Gallwey üritab spordiõpetust pea peale pöörata, õõnestab nende 
autoriteeti ning põhimõtteid, millesse nad nii palju olid panustanud. Mingil 
moel ta seda tõesti tegi, kuid hirm võimendas nende ettekujutust. Gallwey ei 
kippunud nende autoriteedi kallale, vaid pakkus võimalust olla tõhusam treener, 
muutes veidi oma arusaamu.

Sellega oli Gallwey näidanud coachingu olemust. Coaching päästab valla ini-
mese sisemise jõu ja inimene suudab tänu sellele toimida parimal võimalikul 
viisil. Küsimus on õppida aitamises, mitte õpetamises. Muuseas, kuidas sa käima 
õppisid? Kas ema õpetas või õppisid ise? Igaühes meist on olemas loomupärane 
õppimistung, mida õpetamine võib tegelikult kahjustada.

See ei ole uus idee: Sokrates sõnastas sama mõtte umbes 2000 aastat tagasi, 
kuid paraku on tema filosoofia kahe viimase sajandi jooksul kaduma läinud. 
Selle taga on peamiselt materialistlik uskumus, et kõike on võimalik teaduslikult 
seletada. Nüüd on pendel tagasi liikunud ning Sokratese asemel on coaching. 
Gallwey raamatud sobisid inimliku vajadusega optimistlikuma psühholoogilise 
mudeli järele kui see, mille andis meile vana biheivioristlik suhtumine. Viimase 
järgi pole me suurt enamat kui tühjad anumad, millesse keegi peab kõike kal-
lama. Uue mõtteviisi kohaselt oleme me tammetõrud. Meie kesta all on peidus 
jõud, mida vajame selleks, et tammeks sirguda. Jah, me vajame ka toitu, toetust 
ja valgust, kuid kasvamise sisemine vägi on meis endis olemas.

Kui me selle mudeli omaks võtame, muutub küsitavaks meie praegune õppi-
mise ja õpetamise viis. Muidugi leidub ka tänapäeval vana kooli mehi, kes käituvad 
edasi, nagu oleks maakera lame nagu pitsa, kuigi tajuvad oma käsitluse piiratust.

Arendan tammetõruvõrdlust edasi. Võib-olla sa ei tea, et vabas looduses 
kasvatab tammepuuvõsu endale kiiresti juuspeene lisajuure, et jõuda veeni. See 
võib ulatuda maapinnast peaaegu meetri allapoole, kuigi võsu ise on kõigest 30 
cm kõrgune. Kui tammepuud kasvatatakse puukoolis, siis keerdub tema lisa-
juur enamasti poti põhja ning see murtakse istikut ümber istutades ära. Vabas 
pinnases hakkab see juur peagi uuesti arenema. Tihti ei viitsi aednik lisajuure 
säilitamisele aega raisata, paljud neist pole aga sellise lisajuure olemasolust või 
otstarbest isegi teadlikud.

Mis on coaching?
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 Tark aednik kerib ümberistutamisel lisajuure lahti ning juhib juuretipu 
metallvarda abil sügavale maasse. See lühike aeg, mis protsessi läbiviimiseks 
kulub, aitab puul ellu jääda, kasvada kiiremini ja sirguda palju tugevamaks, kui 
murtud lisajuurega vend seda suudab. Tark juht kasutab hea tulemuse nimel 
hooliva aedniku mõtteviisi.

Coachingu uute meetodite edukust on seni olnud keeruline tõendada. Vaid 
vähesed on coachingut täielikult mõistnud ja kasutanud, paljudel on olnud raske 
jätta vanad järeleproovitud töövõtted piisavalt kauaks kõrvale, et uuest stiilist 
kasu võiks ilmneda. Siiski on viimasel ajal jõudnud ärilisse kõnepruuki ja ka 
käitumisse terminid, nagu töötaja kaasamine, delegeerimine, vastastikune arves-
tamine ja coaching.

Tim Gallwey oli ilmselt esimene, kes tutvustas oma raamatus „The Inner 
Game of Work” („Sisemine töömäng”) coachingu lihtsat meetodit, mida saab 
rakendada peaaegu igas olukorras. 

Aastaid tagasi otsisin Gallwey üles. Ta juhendas mind ning me asutasime 
Inglismaal ettevõtte nimega Inner Game. Esialgu õpetas Gallwey meid ja see-
järel hakkasime teisi välja õpetama. Korraldasime sisemise tennise kursusi ja 
tegime sisemise suusatamise puhkusi. Paljud golfimängijad parandasid sisemise 
golfi koolituse abil oma löögioskusi. Saime seda vaid mõnda aega teha, kui meie 
spordiga tegelevad kliendid hakkasid küsima, kas võiksime rakendada samu 
meetodeid ka nende firmades. Tegime seda, ning seega on kõik äri-coachingu 
juhtivad tegijad mõjutatud Gallwey õpetusest või suisa lõpetanud Gallwey 
coachingukooli.

Aastatepikkune kogemus ärialal on aidanud meil esialgseid meetodeid aren-
dada, viimistleda ning tänapäevase ärikeskkonnaga kohandada. Osa meist on 
spetsialiseerunud coachingu õpetamisele juhtidele, teised tegutsevad tippjuh-
tide ja meeskondade coachidena. Kuigi coachid konkureerivad üksteisega turul, 
püüavad nad siiski olla sõbrad ning teevad sageli koostööd. Ainuüksi see fakt 
räägib kõnekalt Tim Gallwey väite kasuks, mille järgi su vastane tennises on tege-
likult su sõber, sest ta paneb sind pingutama ja jooksma. Sõber pole see, kes palli 
sulle lihtsalt tagasi lööb, kuna liiga lihtne mäng ei aita sul mänguoskusi paran-
dada. Kas ei kehti see mitte kõigis eluvaldkondades?

Kuigi Tim Gallwey, minu kolleegid Performance Consultant Internationalist 
ning paljud teised, kes praegu ärialal coachingut praktiseerivad, alustasid tegevust 
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spordis, on spordi-coaching üldiselt vähe muutunud. See jääb vähemalt küm-
nendi jagu maha tänapäeva ärimaailmas levinud coachingumetoodikast. Põhju-
seks on see, et kui me 25 aastat tagasi ärimaailmale coachingut tutvustasime, siis 
seal oli see sõna uus ega toonud endaga kaasa tohutut kogemustepagasit. Meil 
oli võimalik tutvustada uut kontseptsiooni, ilma et oleksime pidanud võitlema 
vanade eelarvamuste ja pikkade coachingupraktikutega.

See ei tähenda, nagu poleks me kohanud ärimaailmas mingit vastupanu. Aeg-
ajalt võib siiani leida inimesi, kes miskipärast on jäänud muutuste ees pime-
daks. Vaieldamatult jääb coaching ärimaailmas püsima, kuigi sõna iseenesest võib 
kaduda – kui sellega seotud väärtused, uskumused, suhtumised ja tegutsemis-
viisid on saanud igaühele iseenesestmõistetavaks.

Coachingu defineerimisel peaksin ilmselt mainima mentorlust – sõna, mis on 
tasahilju ärilisse kõnepruuki lisandunud. See sõna pärineb Kreeka mütoloogiast, 
mille järgi Trooja sõtta sättiv Odüsseus usaldas oma maja ning poja Telemac-
hose õpetamise oma sõbra Mentori hoolde. „Räägi talle kõike, mida tead,” ütles 
Odüsseus ning seadis nii enese teadmata mentorlusele mõningad piirid.

Mike Sprecklen oli võiduka sõudjapaari Andy Holmes’i ja Steve Redgrave’i 
treener ning mentor. „Olin omadega ummikus – olin õpetanud neile kõike, 
mis puudutas tehnilist poolt,” ütles Sprecklen aastaid tagasi ühe tulemuslikkuse 
treenimise koolituse lõpus. „Coaching avab võimaluse edasi minna. Nad võivad 
suuta asju, mida mina isegi näha ei suuda.” Treener oli avastanud uue moo-
duse sportlasi suunata. Ta peab lähtuma oma töös pigem nende kogemustest 
ja tajudest kui enda omadest. Hea coaching ja mentorlus peaks avama ülesande 
sooritajale võimalused, mis ületavad coachi, nõustaja või mentori isiklike tead-
miste piirid.

Mõned kasutavad terminit „mentorlus” coachinguga samas tähenduses. Tsi-
teerin David Clutterbucki raamatust „Everyone Needs a Mentor” („Igaüks vajab 
mentorit”).

„Hoolimata mentorluse definitsioonide mitmekesisusest (ning nimeva-
riantidest, mis sellele on antud, alustades coachingust kuni sponsorluseni), 
näivad kõik eksperdid ja selles vallas tegutsejad nõustuvat, et termin on 
seotud õpipoisiaastatega: vanem ja kogenum isik annab edasi oma tead-
misi, kuidas mingit ülesannet lahendada ning äris tegutseda.”

Mis on coaching?
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Pean mainima, et ma pole nõus mentorluse ja coachingu vahele võrdusmärki 
tõmbama. Coachingu efektiivsus ei sõltu „vanema ja kogenenuma isiku tead-
miste edasiandmisest”. Coaching eeldab asjatundlikkust nõustamisel, mitte aga 
spetsiifilises teemas. See ongi selle meetodi üks tugevamaid külgi.

 Hoolimata sellest, kas teeme coachingut, nõustame või oleme mentoriks, 
sõltub meie tegevuse tõhusus suurel määral sellest, kas usume inimese potent-
siaali. Väljendid „kellestki parimat välja tooma” ja „sinu varjatud võimekus” vii-
tavad sellele, et inimeses on peidus midagi, mis ootab vallapäästmist. Kui juht või 
coach ei usu, et inimesed on võimelised enamaks, kui hetkel paistab, siis ei suuda 
ta ka aidata neil seda välja tuua. Coach peab mõtlema inimeste potentsiaalist, 
mitte senistest tulemustest. Suurem osa hindamissüsteeme on selles väga puu-
dulikud. Inimesed on paigutatud justkui kastidesse, kust neil on nii nende endi 
kui juhi hinnangut teades raske välja pääseda.

Inimestest parima väljatoomiseks peame uskuma, et neis on peidus parim – 
aga kuidas me teame, et see seal on, kui palju seda on ning kuidas me selle sealt 
kätte saame? Mina usun, et see parim on inimestes olemas, ja seda mitte mõne 
teadusliku tõestuse pärast, vaid lihtsalt seepärast, et profisportlasena võisteldes 
avastasin eneses jõuvarusid, millest varem teadlik ei olnud. Kinnitust parima 
olemasolu kohta olen saanud ka seda nähes, kuidas inimesed kriisiolukorras üle-
tavad nii enese kui teiste ootusi. Kõige tavalisemad inimesed nagu sina ja mina 
teevad erakordseid asju, kui nad on selleks sunnitud. Kes ei näitaks oma lapse 
päästmiseks üles üliinimlikku tugevust ja julgust? Võime on olemas, kriis on vaid 
päästikuks. Kuid kas kriis on ainus päästik? Kui kaua me suudame püsida era-
kordse tegutsemise tasemel? Osa sellest võimekusest on saavutatav coachingu abil 
ning selline tegutsemistase võib olla püsiv. Ehk mitte üliinimlikul, kuid kindlasti 
tavapärasest palju kõrgemal tasemel.

Seda, et meie usk inimeste võimekusse mõjutab otseselt nende tegutsemist, 
on edukalt demonstreeritud mitmetes eksperimentides haridusvallas. Näiteks 
on õpetajatele öeldud, et vaatlusgruppi kuuluvad õpilased on kas priimused 
või õpiraskustega noorukid, kuigi tegelikult on need keskmise tasemega lapsed. 
Õpetajad õpetavad neid teatud aja jooksul kindlaks määratud õppekava järgi. 
Järgnevad akadeemilised testid näitavad, et õpitulemused peegeldavad alati õpe-
taja uskumusi õpilaste võimekuse kohta. Samamoodi peegeldavad töötajate tule-
mused juhtide uskumusi nende võimete kohta.
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Näiteks Fred usub end olevat piiratud tegutsemisvõimega. Ta tunneb end 
kindlalt ainult siis, kui tegutseb ettekirjutatud piiride raames. Need on nagu 
tema teokarp. Ülemus usaldab talle ülesandeid ainult selle teokarbi piires. 
Ülemus annab talle ülesande A, kuna ta usaldab Fredi selles ja usub, et Fred saab 
sellega hakkama. Ülemus ei anna talle ülesannet B, kuna tema arvates pole see 
Fredile jõukohane. Ta näeb ainult Fredi tegutsemist, mitte tema võimekust. Kui 
ta annab selle ülesande Jane’ile, kes on kogenum, siis tugevdab ja kindlustab ta 
Fredi teokarpi ning suurendab selle seinte paksust. 

 Kui ülemus soovib, et Fred söandaks oma teokarbist välja tulla, peaks ta 
toimima vastupidi. Ülesandega B toimetulemiseks on vaja Fredi toetada või 
coachida.

Edukaks coachinguks peame inimeste varjatud võimekusse suhtuma tava-
pärasest optimistlikumalt. Ei piisa sellest, kui üksnes teeskleme optimismi, kuna 
meie tõelised uskumused ilmnevad ka viisil, millest me ise teadlikud ei ole.

Millal, kus ja mille jaoks coachingut kasutada? Järgnevalt on toodud kõige 
levinumad võimalused coachingu kasutamiseks töökohas:

personali motiveerimine
delegeerimine
probleemi lahendamine
suhteprobleemid
meeskonna loomine

hindamine
ülesande täitmine
planeerimine ja kokkuvõtete tegemine
meeskonna arendamine
meeskonnatöö

Nimekiri on lõputu ja erinevaid võimalusi võib leida kindla ülesehitusega 
coachinguseansi abil. Coach või juht võib üldisest ülesehitusest kinni pidades olla 
mitteametlik – pealtnäha võib arutelu näida tavalise vestlusena ning terminit 
coaching ei kasutata. Tähtis on aga olla teadlik coachingu põhiprintsiipidest ja 
rakendada neid igapäevases juhi ja töötajate suhtluses. Nendel juhtudel ei nime-
taks me taolist vastastikust mõjutamist coachinguks ja see ei pruugi koosneda 
rohkem kui ühest lausest. Tõenäoliselt on see küsimus, kuid selle sõnastus, ees-
märk ja mõju võivad olla täiesti erinevad. Näide:

Töötaja Sue töötab ülesande kallal, mida nad ülemusega eelmisel nädalal 
arutasid ja kooskõlastasid. Naisel tekib probleem ning ta tuleb ülemuse 
juurde.

Mis on coaching?
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SUE: Tegin nii, nagu me kokku leppisime, kuid see ei toimi ikka.
ÜLEMUS: Sa tegid midagi valesti! Tee seda parem nii…

Antud juhul ei ole tegu coachinguga. Järgnevalt esitame ülemuse käitumise 
alternatiivi, mis tugineb coachingu põhimõtetele.

SUE: Tegin nii, nagu me kokku leppisime, kuid see ei toimi ikka.
ÜLEMUS: Ma pean korraks George’iga kokku saama. Vaata, kas sa saad 

seni välja selgitada, kus ja millest takistus tekib, siis tulen ma tagasi ja 
aitan sul lahenduse leida.

Kümme minutit hiljem jõuab ülemus tagasi.
SUE: Ma leidsin lahenduse.
ÜLEMUS: Suurepärane. Mida sa tegid? Kas see mõjutas ka midagi muud 

süsteemis?
SUE: Jah, probleem oli selles ja ma lahendasin selle nii… Mingeid muid 

mõjusid ei ole, kontrollisin üle.
ÜLEMUS: Siis tundub kõik hästi olevat. Näe, sa proovisid ja said väga 

hästi hakkama!

Ülemuse lause, mis seekord polnud küsimus, kuigi kaudselt seda meenutas 
(„Vaata, kas sa saad välja selgitada, kus ja millest tekib takistus”), sisaldab coachi-
mise kaht võtmeprintsiipi: teadlikkust ja vastutust. Lähemalt räägin neist nel-
jandas peatükis. Samuti ei väljendanud ülemus selles lühikeses vahejuhtumis 
pahameelt ega süüdistanud töötajat, vaid käitus partnerina ning meenutas 
Sue’le, et too ise oli probleemile lahenduse leidnud ning on võimeline enamaks, 
kui arvab.

Olen maininud, kuivõrd oluline on juhile märgata alluva võimekust ja 
kohelda teda vastavalt. Sellest veel olulisem on märgata iseenda varjatud võime-
kust. Me kõik usume, et suudaksime mingil määral paremini tegutseda, kui vaja. 
Kas me ikka teame, milleks täpselt me võimelised oleme? Kui sageli kuuleme või 
lausume midagi sellist: „Jah, ta on palju võimekam, kui ise arvab!”

Allpool on tumedas kirjas kolm küsimust. Soovitan neid lugeda ja vastata 
enne, kui loed vastuseid.
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Mitut protsenti oma võimekusest kasutad sa töö juures?
Programmis „Performance Coaching” osalenute vastused kõiguvad ühekohalis-
test numbritest pisut rohkem kui 80 protsendini. Grupi keskmiseks tuleb ena-
masti umbes 40 protsenti.

Mis tõendab, et sa ei kasuta 100% oma võimekusest?
Kolm kõige sagedasemat vastust on:

Väljaspool töökohta teen ma mõnd asja palju tulemuslikumalt. »
Kriisiolukorras tegutsen ma väga tõhusalt. »
Ma lihtsalt tean, et võiksin olla palju produktiivsem. »

Millised välised ja sisemised takistused ei lase sul rakendada ülejäänud osa 
oma võimetest?
Väliste takistuste näidetena mainitakse kõige sagedamini järgmist:

 Minu ettevõtet piiravad struktuurid ja tavad. »
Pole julgustamist ega sobivaid võimalusi. »
Ettevõtte/ülemuse juhtimisstiil ei soosi seda. »

Kõige levinumate sisemiste takistustena nimetatakse ikka ja jälle hirmu eba-
õnnestumise ees, enesekindluse ja eneseusu puudumist ning kõhklusi.

Mul on alust arvata, et viimane lause on puhas tõde. Minu puhul kehtib 
see kindlasti. Turvalises keskkonnas kalduvad inimesed enda kohta tõtt rääkima. 
Kui tajutakse enesekindluse ja muu ülaltoodu puudumist, on ka tagajärg vastav. 
Sellest tulenevalt oleks loogiline teha kõik mis võimalik, et töötajate eneseusku 
tõsta. Selle jaoks ongi coaching. Paljud äriinimesed aga ei käitu enam loogiliselt, 
kui päevakorda kerkib vajadus muuta juhtimisstiili. Nad eelistavad tehnilist või 
struktuurimuutust, selle peale lootes, selle eest makstes, seda oodates. Nad ei 
proovi muutusi sisse viia inimlikus pooles, ükskõik kui lihtne see ka poleks. Sellel 
on oma põhjus.

Teiste eneseusu tõstmine eeldab, et me loobume soovist neid kontrollida. 
Samuti ei toeta me nende usku meie suuremasse võimekusse. Üks parimaid asju, 
mida me teiste heaks teha saame, on aidata neil meist paremaks saada. Lastele 
jäävad sageli väga värvikalt meelde esimesed korrad, kui nad vanemaid osavus-
mängudes võitsid. Just sellepärast me ka laseme neil mõnikord meelega võita. 
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Me soovime, et meie lapsed oleksid meist paremad, ning oleme uhked, kui nad 
seda on. Me võiksime samamoodi olla uhked, kui meie töötajad meid ületavad! 
Saame sellest ainult võita, kui nad tulemuslikumalt tegutsevad, ning tunda rahul-
dust neil areneda aidates. Enamasti me nii ei tee, kuna kardame kaotada tööd, 
usaldusväärsust või eneseusku.

Me suurendame eneseusku, kui langetame ise otsuseid, tegutseme edu-
kalt ning tunnetame täielikku vastutust nii edu kui ebaõnnestumise eest. Edu 
toob kaasa uut edu. Coachimises on ülioluline, et coachitav coachinguseansi 
abil midagi olulist saavutaks. Coachide kohus on seda mõista ning teha kõik, 
et coachitav jõuaks optimaalse selguse ja pühendumiseni ning suudaks enne-
tada kõiki takistusi. Tihti pelgavad coachid paista agressiivsena, kui innustavad 
coachitavat mingi konkreetse tulemuse poole. Coaching, mille tulemuseks ei 
ole edusammud ja nende tajumine coachitava poolt, vähendab eneseusku ning 
õõnestab coachimise mainet.

Oma eneseusu suurendamiseks peavad inimesed peale eduelamuste kogumise 
mõistma, et edu võtmeks on nende endi jõupingutused. Nad peavad teadma, et 
teised usuvad neisse, et neid usaldatakse, nendega arvestatakse, neid julgustatakse 
ja toetatakse tegema oma valikuid ja langetama oma otsuseid. See tähendab, et 
neid koheldakse võrdsetena, isegi kui neil on madalam ametipositsioon. Neid 
ei kohelda üleolevalt, ei õpetata, ei ignoreerita, ei süüdistata, ei ähvardata ega 
mustata ei sõna ega teoga. Kahjuks sisaldab enamik levinud ja omaksvõetud juh-
timisstiile just neid alluvate eneseusku vähendavaid suhtlemistõkkeid.

Coachingu põhiline ja alatine eesmärk on inimeste eneseusu tõstmine, sõl-
tumata ülesandest või teemast. Kui juhid seda põhimõtet meeles peavad ning 
püsivalt oma käitumises järgivad, võivad nad üllatudes näha suhete paranemist 
ja võimekuse tõusu. Rohkem infot eneseusku puudutava coachimise kohta esitan 
13. peatükis.

Coachimine pole pelgalt tehnika, mida ettekirjutatud olukordades jäigalt 
kasutada. See on juhtimisstiil, inimeste kohtlemise, mõtlemise ja olemise viis. 
Me liigume selle poole, et sõna coachimine meie sõnavarast kaoks ning sellest 
saaks igapäevane viis suhelda kaaslastega töö juures ja mujal.

Et mõista coachimise põhimõtteid, uurime neid järgnevates peatükkides põh-
jalikumalt. Loodan, et coachimisega lähemalt tuttavaks saades ja seda kasutades 
saad neid põhimõtteid peagi isiklikeks pidada.
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Juht kui coach

Alluv tajugu juhis toetust, mitte ohtu!

Siin on vastuolu, kuna üldiselt on juhi otsustada nii palga suurus, edutamine 
kui vallandamiskäskkirjale allkirja andmine. Ohumudel sobib kenasti seni, 

kuni usutakse, et ainus viis töötajat motiveerida on piitsa ja prääniku meetod. 
Coachingu abil parima tulemuse saamiseks peab coachi ja coachitava vahel valit-
sema partnerlus. Sellise suhte nimel töötatakse ja see põhineb usaldusel, turva-
tundel ja minimaalse surve avaldamisel. Siin pole kohta palganumbril, eduta-
misotsusel ega vallandamiskäskkirjal, kuna need seavad soovitud partnerlusele 
ainult piiranguid.

Sellest lähtuvalt võib küsida, kas juht üldse saab olla coach? Saab, kuid coac-
himine nõuab juhilt kõrgeimaid isikuomadusi: empaatiat, ausust ja erapooletust 
ning enamasti ka valmisolekut võtta omaks põhimõtteliselt uus suhtumisviis 
oma töötajatesse. Samuti tuleb leida täiesti oma tee, kuna on vähe eeskujusid, 
kellest juhinduda. Võib juhtuda, et juht peab esialgu toime tulema mõne töö-
taja vastuseisuga, kes suhtub kahtlustega traditsioonilisest juhtimisstiilist kõrvale 
kaldumisse. Töötajad võivad peljata täiendavat isiklikku vastutust, mis kaasneb 
coachimisel põhineva juhtimisstiiliga. Neid probleeme on võimalik ette näha 
ning üldiselt on need coachides kergelt kõrvaldatavad.

Juhtimis- või suhtlemisstiili polaarsuste skaala ühte otsa paigutub autokraatne 
lähenemisviis ning teise otsa põhimõte „mitte vahele segada ja loota parimat”.

Kui olin väike poiss, ütlesid vanemad mulle, mida ma tegema pean, ning 
pragasid minuga, kui ma nii ei teinud. Kui kooli läksin, ütlesid õpetajad, mida 
ma tegema pean, ning karistasid mind, kui ma nende sõnade järgi ei toiminud. 
Kui sõjaväkke läksin, ütles seersant, mida tegema pean, ning hoidku mind taevas, 
kui ma poleks tema käsku täitnud! Kui sain oma esimese töökoha, ütles ülemus, 
mida tegema pean. Ja lõpuks, kui sain ametikoha, millega kaasnes mõningane 
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Soovitatav kirjandus

Olen veendunud, et praegusel ajal ja vastutusega, mis coachidel on, peavad nad 
olema rohkem kui tühjad anumad, peeglid või oma klientide päevakava orjad. 
Nad peavad olema hästi informeeritud ning kursis ülemaailmsete sündmuste 
ja trendidega, eriti keskkonna ja majanduse allakäiguga, sotsiaalsete muredega, 
psühhoteraapia ja spirituaalsusega. Nimekiri on pikk, seetõttu olen lisanud soo-
vitatava kirjanduse loetellu vaid mõned raamatud. Ma pole teadlikult siia kirja 
pannud uusi coachinguraamatuid, neid on loetlemiseks liiga palju ning enamikul 
neist on midagi head pakkuda. Ma soovin laiendada coachide ja juhtide visiooni 
kaugemale coachingu tavapärastest piiridest.
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 Tänuavaldused

Iga raamat sünnib autori õppetundidest, kogemustest ja paljude inimeste kaas-
abil. Minu tänuloetelu tipus on kahtlemata Tim Gallwey – inimene, kes lõi 

„Inner Game’i”, mis on aluseks ehedaimale coachingule. Selle raamatu varase-
mates väljaannetes olen maininud paljusid teisi, kes on andnud oma panuse 
ja toetanud selle raamatu ilmumist. Siinkohal ma nende nimesid kordama ei 
hakka, viitan vaid inimestele, kes on mind mõjutanud esimese ja käesoleva välja-
ande ilmumise vahelisel perioodil.

Raamat põhineb minu pikaajalisel coachingukogemusel, kuid veelgi enam 
minu hiljutisel uurimusel inimkäitumise arengusuundade, uskumuste ja käitu-
misviiside ning teadvuse teemal. Iseäranis tugev mõju oli kahel inimesel. Kõi-
gepealt David Brownil, kes valis mu välja, tiris mind välja mugavast elust, esitas 
väljakutse minus peituvatele ressurssidele ning viskas mind uute võimaluste pii-
ramatule tegevusväljale paljudesse riikidesse üle maailma. Seejärel Niran Jiangil, 
kes on särav täht minu taevas. Ta on minu partner Institute of Human Excellence’is, 
mis on PCI (Performance Coaching Institute) strateegiline partner Austraalias. Ta 
on geniaalne, kartmatu eeskuju, paljude asjade õpetaja, tulvil rõõmu ja head 
tuju, kallis sõber ja minu läbinisti halastamatu coach, kelle eest ei ole võimalik 
midagi varjata ning kelle eest pole pääsu. See on tõeline coaching!

Veel tahan tänada sõna otseses mõttes tuhandeid inimesi, kellega olen oma 
töös coachinguga kokku puutunud, ning kellel on olnud usku sellesse rolli, mida 
olen mänginud, propageerides coachingut. Coachingu tähtsus meie kõigile insti-
tutsioonidele ja elule saab üha enam selgemaks, eriti praegusel raskel ajal. Tunnen 
end segadusse aetuna, mõeldes neile auhindadele, mis te mulle andnud olete. 
Eriti mõeldes Ida-Londoni Ülikooli audoktori nimetusele, mis tuli täieliku ülla-
tusena inimesele, kelle jaoks ülikooliharidus tundus kunagi täiesti kättesaamatu.

Ja lõpuks minu eriline tänu Nick Brealeyle ja tema meeskonnale, kellelt sain 
tagasisidet, julgustust, kriitikat ja soovitusi. Need on teinud selle raamatu tundu-
valt mitmekülgsemaks, kui see muidu olnud oleks.


